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The purpose o f this research is to analyze whether the persuasiveness o f client
preferences and audit experiences have effect toward the auditors judgement in
evaluating audit evidences both simultaneously and partially. Survey in this study
is applied on 62 auditors who work at public accounting firms in Bandung by using
a multiple linier regression analysis. The result indicates that the persuasiveness
of client preferences and audit experiences have a significant and positive effect to the
auditor s judgement in evaluating audit evidences both simultaneously and partially
The further research is suggested to examine other variables, such as: task complexity,
gender, and conflicting fe e with extended research subject. Beside that,
the further research is suggested to develop an experimental method so that the
respondent
behavior differences fo r each task can appear clearly.

Belakangan ini profesi auditor menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan
tajam diberikan karena auditor dianggap memiliki kontribusi dalam banyak
kasus kebangkrutan perusahaan. Profesionalisme akuntan seolah dijadikan kambing
hitam dan harus memikul tanggung jawab pihak lain yang seharusnya bertangung
jawab atas kegagalan itu (Heli 2004).

Munculnya pandangan skeptis terhadap profesi auditor memang
beralasan, karena cukup banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan justru
setelah laporan keuangan perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
Misalnya seperti kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen
di
Amerika Serikat yang berakibat pada menurunnya kepercayaan investor terhadap
integritas akuntan publik.

Berbeda dengan kasus Enron yar g auditornya jelas-jelas membantu proses
manipulasi keuangan, dalam kasus Bank Lippo dan Kimia Farma sebenarnya
kesalahan auditor adalah terlambat menyadari dan melaporkan adanya
ketidakberesan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Kesalahan tersebut
diakibatkan karena auditor kurang berhati-hati dalam melakukan pengujian atas
bukti audit yang seharusnya kompeten dan cukup.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan {judgement) auditor,
diantaranya adalah preferensi klien dan pengalaman audit. Preferensi klien dalam
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konsep audit terjadi apabila klien dengan jelas menyatakan suatu hasil tertentu
atau perlakuan akuntansi tertentu yang diinginkan dan auditor berperilaku secara
konsisten dengan keinginan klien itu (Haynes 1998).

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian Jenkins
dan Haynes (2003) dengan penambahan variabel pengalaman audit untuk melihat apakah
persuasi
atas preferensi klien dan pengalaman audit berpengaruh terhadap pertimbangan
(judgement) auditor dalam mengevaluasi bukti audit baik secara simultan maupun
parsial. Persamaan yang mendasar dengan penelitian tersebut adalah penggunaan
kasus dalam kuesioner penelitian untuk akun kewajiban bersyarat dan kolektibilitas
piutang usaha. Perbedaannya adalah penambahan variabel pengalaman audit,
penambahan topik current issues sebagai kasus dalam kuesioner, dan penggunaan
metode regresi linier berganda dalam menganalisis data penelitian.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
Hj: Persuasi atas preferensi klien berpengaruh terhadap pertimbangan
(judgement) auditor dalam mengevaluasi bukti audit.
H2: Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan
(judgement) auditor dalam mengevaluasi bukti audit.
H3: Persuasi atas preferensi klien dan pengalaman audit secara simultan
berpengaruh terhadap pertimbangan (judgement) auditor dalam
mengevaluasi bukti audit.

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan nilai thjtung= 3,423, sedangkan t(abel = 2,001,
yang berarti bahwa terdapat pengaruh positifdan signifikan persuasi atas preferensi klien
terhadap pertimbangan auditor dalam mengevaluasi bukti audit.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai thitung= 4,272, sedangkan t(abel= 1,671,
yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman audit terhadap
pertimbangan auditordalam mengevaluasi bukti audit.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R-Square
sebesar 0,408 yang berarti variabilitas variabel pertimbangan auditor
dalam mengevaluasi bukti audit yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel
persuasi atas preferensi klien dan pengalaman audit sebesar 40,8%.

penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan,diantaranya: pertama, penelitian ini hanya
dilakukan terhadap auditor yang bekerjadi Kota Bandung dengan sampel yang kecil .
Kedua, penelitian ini hanyadilakukan dengan metode survei sehingga pengolahan data
hanya didasarkan padajawaban kuesioner responden tanpa ada kontrol dari peneliti.
Ketiga, pengukuran
variabel pengalaman audit seharusnya dapat menggunakan skala rasio dengan
pertanyaan terbuka dalam kuesioner sehingga tidak diperlukan lagi transformasi
data.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat memperluas sampel penelitian,
mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen, dan dapat meneliti
aspek-aspek yang berpengaruh terhadap auditor judgement lainnya
yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti kompleksitas tugas, perbedaan
gender, dan conflicting fee.

Sm
all

Se
oT

oo
ls.

co
m



Report generated by smallseotools.com

Sm
all

Se
oT

oo
ls.

co
m

http://smallseotools.com

